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 عرش السادسالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس

 

 

 

 من رفع أخيكم أبو معاذ 

  غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني      
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 )املتن(

 باب األذان واإلقامة.

 ومها مرشوعان للصلوات اخلمس دون غريها للرجال دون النساء.

 )الرشح(

بسممم اهلل المممرمحن الممرميمهلل ابممممد هلل رب العمماملنيهلل والصممم ة والسمم م عمممىل 

 أرشف األنبياء واملرسلنيهلل سيدنا حممدهلل وعىل آله وصحبه وسلم.. 

 -رمحمممه اهلل-اإلقاممممةهلل أممما أكمممم  : بممماب األذان و-رمحمممه اهلل-قمممال املصمممن  

كتاب الصم ةهلل وبمني رشوو وجو ما وعمىل ممن دم هلل بمدأ بماألذان واإلقاممة أل ما 

 هي التي يستفتح  ا الص ة.

فقوله: باب األذان واإلقامةهلل أي: يف هذا البماب سمكلكلم لمىل عمىل ملمة ممن   

 األمكام تتعلق باألذان واإلقامة.

بمعنى: اإلع مهلل وهو مكخوذ من األذن؛ ألن  األذان فهو يف لغة العربأما 

ا األذان لغمممة همممو: اإلعممم مهلل ومنمممه  المممذي يعلمممم يلقمممي اإلعممم م يف أذن السمممامعهلل فممم ذإل

ْن يفي النَّمماسي بيمماْبَ ِّ }: -سممبحانه وتعمماى–قممول اهلل  [ أي: أعلمهممم 27]ابمم :{َوَأذِّ

 وَ }: -سممممبحانه وتعمممماى–بممممههلل ومنممممه قممممول اهلل 
ي
ممممَن اوَّ

[هلل 3]التوبممممة: {َرُسمممموليهي َوَأَذاٌن مي

ا األذان هو: اإلع م.  أي: إع م من اهلل ورسولههلل ف ذإل
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: فقمممد أخمممذ الفقهممماء همممذا املعنمممى اللغممموي إ  أ مممم ممممن الناميمممة الرشمممعيةأمممما 

: األذان: هممو اإلعمم ن بممدخول وقمم   اقترصمموا عليممه عممىل معنممى لصمموا فقممالوا

 اإلماع.الص ة بكلفاظ لصوصةهلل وهو ثاب  بالكتاب وبالسنة وب

يَن آَمنُموا إيَذا ُنموديَي }: -سبحانه وتعماى–: فقد قال اهلل أما الكتاب مذي َيما َأَهَما الَّ

مممْن َيممْومي اْةُُمَعمممةي  مم ةي مي لصَّ
[هلل والنممداء بالصممم ة هنمما يقصمممد بمممه: األذانهلل 9]اةمعمممة:{لي

مممممممممُذوهَ }: -سمممممممممبحانه وتعممممممممماى–وقمممممممممال اهلل  َ ممممممممم ةي ا َّ اَوإيَذا َنممممممممماَدْيُتْم إيَى الصَّ  {ا ُهمممممممممُ وإل

 [هلل فدل  هذه اآلية عىل أن األذان مرشوع بالكتاب.58]اأائدة:

تر يف مرشممموعية وأمممما ممممن السمممنة : فقمممد جممماءت أماديممم  قمممد بلغممم  ممممد التممموا

إين أراك »: -وكممممان رجمممم  يمممم  الباديممممة–أليب سممممعيد  النبممممي األذانهلل فقممممد قممممال 

كمم  –بمموير  هلل وقممال أالممىل بممن ا«حتمم  الباديممةهلل فمم ذا كنمم  يف غنمممىل فممكذن وأقممم

هلل فمممدل عمممىل «إذا كنمممت  وقمممد مالمممت الصممم ة فليممم ذن أكممم ك »: -يف الصمممحيحني

إن بممم   يممم ذن بليممم  فكلممموا وارشبممموا متمممى »: النبمممي مرشممموعية األذانهلل وقمممال 

 هلل وابدي  ثاب  يف الصحيحني من رواية ابن عمر.«ي ذن ابن أم مكتوم

 وأنه ثاب . : فقد أمع  األمة عىل مرشوعية األذانأما اإلماع

: فالفقهماء واألئممة األربعمة يمدور مكمم األذان عنمدهم بمني أنمه أما يف مكممه

سممممنة م كممممدةهلل أو واجمممم  عممممىل الكفايممممةهلل وفممممرا الكفايممممة: هممممو الممممذي إذا قممممام بممممه 

البعض سقط عن البعضهلل وأما إذا مل يقمم بمه أي أممد عوقبموا كلهممهلل امذا جماء يف 
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إذا أراد أن يغمم و قوممما انت ممر كممان  الصممحيحني مممن مممدي  ابممن عمممر أن النبممي 

 وق  الص ةهلل ف ن سمع األذان ك  عن غ وهم وإ  غ اهم.

عممىل أن أهم  املرصمم إذا تواعىلمموا عممىل  -وخاصمة اأالكيممة–امذا يقممول الفقهمماء 

تممرك األذان وجمم  قتمماام عليممه؛ ألنممه سممنة ورممعرية مممن رممعائر الممدينهلل فمم ذا تواعممك 

 لدين.القوم عىل تركه دل عىل استخفافهم  ذا ا

ويقممممول عائفممممة مممممن املحممممدثني عممممىل أن األذان واجمممم  عممممىل الفممممراهلل وهممممذا 

لألمادي  التي قدمناهاهلل وهي أمادي  ثابتمة بمد لتها عمىل الوجموبهلل ومل يوجمد 

 هناك من يرصفها.

ا األذان دائر بني الفقهاء  بمني كونمه سمنة م كمدةهلل وبمني كونمه  -يف مكممه–ف ذإل

اإلقاممممة ف  ممما ممممكخوذة ممممن القيمممام؛ ألن فمممرا كفايمممةهلل همممذا بممم  اممم  األذانهلل أمممما 

 بسببها يقام إى الص ةهلل فسمي  باإلقامة. 

 )املتن(

 ومها مرشوعان للصلوات اخلمس دون غريها.

 )الرشح(

ببيممان أمكممام األذان قممال: واألذان واإلقامممة  -رمحممه اهلل-اآلن بممدأ املصممن  

 مرشوعان للصلوات اخلمسة دون غريها.

قسمممم : ممممن ميممم  اإلعممم م  ممما عمممىل ث ثمممة أقسمممامالصممملوات يقمممول الفقهممماء: 

 وهي: الصلوات اخلمس ك  قال املصن . يشرتو فيه األذان واإلقامة
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وهي: سائر النواف  التي تصىلهلل أو غري  وقسم   يشرتو فيه أذان و  إقامة 

 ماعات الفروا ف نه   يرشع فيها   إقامة و  أذان.

يقممول املمم ذن: الصمم ة جامعممةهلل وهممو : ممما يرشممع فيممه بممكن ووسممط بيممنه  وهممو 

مممع  ثابمم  يف صمم ة الكسمموفهلل واختلمم  الفقهمماء: همم  يلحممق بممه الصمملوات اةوا

كالعيد وا ستسقاء أم  ؟ فبعض الفقهاء يلحقه بههلل وبعض الفقهماء   يلحقمون 

 به.

ا الصلوات من مي  اإلع م  ا ث  :    وعىل هذا ف ذإل

لوات اخلممممس الرواتممم هلل ومممما   : وهمممو الصممممممما يرشمممع فيمممه األذان واإلقاممممة

فمم هلل وممما ترشممع فيممه فقممط لفمم : الصمم ة  يرشممع فيممه أذان و  إقامممة وهممي سممائر النوا

 جامعةهلل وهي يف ص ة الكسوف.

 قول املصن  هنا أ ا ترشع يف الصلوات ذوات الفروا يف اة عات.

: أن -كمم  جمماء يف الصممحيحني مممن مممدي  عبممد اهلل بممن  يممد–سممب  األذان  

تشمماور مممع أصممحابه كيمم  يعلممموا النمماس بممكن الوقمم  قممد دخمم هلل فممبعض  النبممي 

: يممما رسمممول اهلل نتخمممذ ناقوسممماهلل فقمممال النبمممي  إن النممماقوس ممممن »: الصممحابة قمممالوا

إن »: هلل فقممال بعمممهم: يمما رسممول اهلل نتخممذ بوقمماهلل فقممال النبممي «عممادة النصممار 

ل: إن النمار هلل وقال بعممهم: يما رسمول اهلل نم ج  نمارا فقما«البوق من عادة اليهود

 من عادة املجوس.
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 ""فتفرقنما عمن رسمول اهلل واألممر همنمي يف صمدريفقال عبد اهلل بن  يد:  

قمال: فكنم  نمائ  ف ماف يب عمائ هلل يعنمي: يف املنمام  -يعني: ما اسمتقروا عمىل  ء

رأ  أن رج  يم  معه ناقوساهلل فقل  له: لمو تع ينمي إيماههلل فقمال: مما تصمنع بمه؟ 

لصم ةهلل فقمال لمه: أ  أدلمىل عمىل خمري ممن ذلمىل؟ قمال: ومما همو؟ قال: أؤذن به يف ا

فلم  اسمتيق  قمال: ذهبم  إى  -عمىل صميغة األذان-قال: تقول: اهلل أك  اهلل أك  

يمممايهلل فجممماء صمممحابيان اثنمممان وأخممم اه بمممنفس الرؤيممماهلل فقمممال ؤربوأخ تمممه  النبمممي 

ألقمممه عمممىل »: هلل فقمممال لعبمممد اهلل بممن  يمممد«أر  بمممكن رؤيمممتكم قممد تواعمممكت»: النبممي 

 .«ب لهلل ف نه أند  منىل صوتا

قال الفقهاء: يستش  من هذا ابدي  عمىل أن األذان لميس بواجم  يف ممق 

الفمممراد ؛ ألن مممما كمممان واجبممما لممميس سمممب  مرشممموعيته املشمممورةهلل فاملشمممورة يعنمممي: 

ماذا نفعم  متمى نعلمم النماس؟هلل لمو كمان واجبما أما تمرك  ختيمار النماسهلل وأما تمرك 

 هذا الرج هلل فدل عىل أنه مسنون وليس بواج . لرؤية متى يراها

هلل دل عممممىل أنممممه سممممنة «أر  بممممكن رؤيممممتكم قممممد تواعممممكت»هنمممما:  النبممممي فقممممول 

األذان عممىل هممذه الكيفيممةهلل وخصممها بالصمملوات اخلمممسهلل  تقريريممةهلل وأقممر النبممي 

هلل دون غريها )ومها مرشوعان للصلوات اخلمس دون غريها(اذا قال املصن : 

و  صمم ة ماعممة كممالرتاويحهلل أو كالعيممدينهلل أو كا ستسممقاءهلل  بمماإلع قهلل   نافلممة

 ف نه   ترشع فيه أذان و  إقامة.

 )املتن(
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 للرجال دون النساء.

 )الرشح(

ا األذان واإلقامممممة مهمممما سممممنتان مممممن سممممنن الصمممم ةهلل خاصممممة بالرجممممال و   فمممم ذإل

 أن    النساءهلل ف ن النساء   ي ذنون و  يقيمون عىل قمول مهمور الفقهماءهلل إ 

بعض الفقهاء قالوا أن املرأة إذا أقام  يف نفسها بحي  أ ا   تسممع الغمريهلل ف نمه 

   مرج يف ذلىل.

:  مممو  إذا ا مممذت املمممرأة  أمممما بالنسمممبة ملرشممموعية األذان بالنسمممبة للنسممماء قمممالوا

رجمم  يمم ذنهلل يعنممي: كممكن تكممون لموعممة مممن النسمماء وا ممذوا اممن ممم ذن جمما هلل أممما 

 ت ذن ف .أن املرأة هي التي 

 )املتن(

 واألذان مخس عرشة كلمة   ترجيع فيه واإلقامة إمد  عرشة.

 )الرشح(

د  لف  كلممة هنما همذا ممن املجما  المذي ي لقمه الفقهماءهلل ف نمه ي لمق كلممة ويمرا

 مما: اةملممةهلل وإ  لممو حتسمم  األذان دممده أكعممر مممن مخسممة عرشمم كلمممةهلل اممذا متممون 

حهلل ف قمممممد تقصمممممد الكلممممممة وتقصمممممد  ممممما الكلممممممة الفقهممممماء دائممممم  يتممممماج فيهممممما إى رشا

 املعتادةهلل وإن  هذا من باب املجا هلل واملقصود بالكلمة هنا: اةملة.

 مممد أ ممما رويممم  عمممىل عمممدة صممميغهلل  -فيمممه املتتبمممع ألماديممم  النبمممي –األذان 

وكمممم  عائفممممة مممممن الفقهمممماء أو مممممذه  مممممن املممممذاه  اختممممار صمممميغة معينممممةهلل فقمممممال 
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أي: ملمممةهلل وهمممذا قمممول ابنابلمممة وقمممول  ة()األذان مخسمممة عرشممم كلمممماملصمممن  هنممما: 

: إن األذان مخسة عرش كلمة.  األمنافهلل ف  م قالوا

اأالكيممممممة يقولممممممون: إن األذان سممممممبعة عرشمممممم كلمممممممةهلل والشممممممافعية يقولممممممون: إن 

 األذان تسعة عرش كلمة.

هلل عيم  )واألذان مخس عرشة كلمة   ترجيع فيه(نبدأ بك م املصن  قال: 

ع يف: أرمهد أن   إ  إ  اهللهلل وأرمهد أن حمممدا رسمول ما معنى الرتجيع؟ الرتجي

ا بمذلىل يكمون مخسمة عرشمهلل الرتجيمع همو:  اهللهلل كم يقواا؟ يقواا ممرتني ممرتنيهلل إذإل

أن يممكهب  مما أربممع مممراتهلل يقممول: أرممهد أن   إ  إ  اهللهلل أرممهد أن   إ  إ  اهللهلل 

 إ  اهللهلل ثممممممم يقممممممول ثممممممم يرفممممممع صمممممموته: أرممممممهد أن   إ  إ  اهللهلل أرممممممهد أن   إ 

ا رسممول اهللهلل ثممم ا رسممول اهللهلل أرممهد أن حممممدإل بصمموت مممنخفض: أرممهد أن حممممدإل 

ا هذا هو الرتجيع.  يرفع  ا صوتههلل إذإل

الرتجيع يقول به اأالكيمة ويقمول بمه الشمافعيةهلل عيم  إذا أامفنا الرتجيمع كمم 

الكيمة يصري األذان؟ يصري تسعة عرشم وهمو قمول الشمافعيةهلل عيم  إذا قلنما قمول اأ

كيمم  يسممووا؟هلل اأالكيممة يف البدايممة كممم يوجممد مممن اهلل أكمم ؟ أربعممةهلل عنممد اأالكيممة 

يذفون اثننيهلل فالتكبري يصري اثننيهلل فيخلفمون ا ثنمني التمي أخمذوها يف الرتجيمعهلل 

فيكممون عممىل اأالكيممة سممبعة عرشمم كلمممةهلل وعممىل قممول الشممافعية تسممعة عرشمم كلمممةهلل 

 رش كلمة.وعىل قول األمناف وابنابلة مخسة ع
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إذا قلنممما: اهلل أكممم  اهلل أكممم هلل همممذه كلمتمممنيهلل اهلل أكممم  اهلل أكممم هلل همممذه أربعمممةهلل 

 وهكذا دواليىل.

بالنسممممممبة لل لكيممممممة يسممممممق ون يف التكبممممممري األول ويرتكممممممون فقممممممط تكبريتمممممممنيهلل 

وبالنسمممبة للشمممافعية واأالكيمممة يتفقمممون يف الرتجيمممعهلل وأن أرمممهد أن   إ  إ  اهللهلل 

 اهللهلل يفعلو ا أربع مرات. وأرهد أن حممدا رسول

األذان الذي اختاره اأالكيةهلل وصفة األذان الذي اختماره الشمافعية أو المذي 

هلل امذا قممال اختماره املصمن  مممن ابنابلمة واألمنمافهلل كمم  ذلمىل ثابم  عممن النبمي 

غممري وامممد مممن الفقهمماء: مممن املسممائ  التممي   ينكممر فيهمما مسممكلة األذان واإلقامممةهلل 

يف الصممحاح  سمكلة صم ة اخلموفهلل ف نممه قمد ثبم  عمن النبمي ومسمكلة التشمهدهلل وم

كيفيمممات متعمممددةهلل فاأالكيمممة أخمممذوا هنممما بعمممم  أهممم  املدينمممةهلل والشمممافعي يف أذانمممه 

أخذ بعمم  أهم  مكمةهلل واإلممام أيب منيفمة وأمحمد أخمذوا بعمم  أهم  الكوفمةهلل وقمد 

 هاجر إليهم صحابة رسول اهلل واستقر فيهم هذا األذان.

ا األذان المم هلل ع   الممذي ذكرنمماه صممفته هممو كمم  ذلممىل ثابمم  عممن النبممي فمم ذإل

 .و  ينكر بعض عىل بعضهلل فك  ذلىل قد فعله النبي 

 )املتن(

 واألذان مخس عرشة كلمة   ترجيع فيه واإلقامة إمد  عرشة. 

 )الرشح(
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واإلقاممممة إممممد  عرشمممة كلممممة؛ ألن اإلقامممممة سممموف تفمممرا فتصمممري إمممممد  

 قامة عنده تسعة عرشم كلممة؛ ألنمه يعنميهلل اإلقاممةعرشة كلمةهلل اإلمام أبو منيفة اإل

 .ةيف مذه  أيب منيفة كلها باملعنا

عند اأالكية هي عرشة؛ ألن اإلقاممة كلهما واممدةهلل امذا أممر بم ل بمكن يشمفع 

األذان ويممموتر اإلقاممممة إ : قمممد قامممم  الصممم ةهلل ف نمممه يقواممما ممممرتنيهلل عنمممد اأالكيمممة 

نممد األمنمماف يعنممونهلل األذان معلممه معمم  يقوامما مممرة وامممدة فتصممري عممددها عرشممةهلل ع

 -كمم  قلمم –اإلقامممةهلل يعنممي فلهممذا يكممون عنممدهم بتسممعة عرشمم كلمممةهلل وكمم  ذلممىل 

مممن مممدي  بمم لهلل ومممن مممدي  عبممد اهلل بممن  يممدهلل ومممن  بكنممه ثابمم  عممن النبممي 

األذانهلل وقممممد اختلفمممم  الصمممميغهلل  مممممدي  ابممممن أيب حم ممممورة الممممذي علمممممه النبممممي 

 هلل وكلها ثاب    ينكر بعمها عىل بعض.وأخذ ك  عائفة بصيغة من الصيغ

 :....  ال ال 

 إمد  عرشة كلمة. -الشافعية مع  ابنابلة-اإلقامة  :الشيخ

 )املتن(

 وينبغي أن يكون امل ذن أمينا.

 )الرشح(

اآلن دخمممممممم  املصمممممممممن  يف ذكمممممممممر رشوو األذان واملممممممممم ذنهلل اآلن عنمممممممممدنا أذان 

وهلل واملممم ذن يشمممرتو فيمممه وعنمممدنا مممم ذنهلل األذان يقمممول الفقهممماء: يشمممرتو فيمممه رشو

 رشوو.
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أمممما األذان المممذي همممو اللفممم  فممممن بمممني رشوعمممه: أن يقمممع األذان بعمممد دخمممول 

الوقمم هلل وهممذا رشو ب ممماع األمممةهلل فقممد أمعمم  األمممة عممىل أنممه    ممو  أن يمم ذن 

قبمممم  دخممممول الوقمممم ؛ ألن ابكمممممة مممممن مرشمممموعية األذان هممممي اإلعمممم م بممممدخول 

ابكممممة التمممي رشعممم  ممممن أجلهممما األذانهلل الوقممم هلل فممم ذا أذن قبممم  الوقممم  مل يمممكت ب

إن املممممم ذن »قمممممال:  -كممممم  يف الصمممممحيح- وأوقمممممع النممممماس يف خ مممممكهلل امممممذا النبمممممي 

هلل ألن النمماس تك نممه عممىل صمم ها وتك نممه عممىل إف ارهمماهلل ف نممىل أنمم  تكممون «ممم  ن

 صائ  ف ذا سمع  األذان قد أذن ف نىل تف ر.

ا إذا أذن يف غري الوق  فسموف يفسمد عمىل النم  اس صم همهلل ويفسمد عمىل ف ذإل

النمماس صمميامهمهلل فلممذلىل أمعمم  األمممة عممىل أنممه    ممو  أن يمم ذن إ  بعممد دخممول 

الوقمممممم هلل إ  يف أذان وامممممممد وهممممممو: األذان األول يف صمممممم ة الصممممممبح؛ ألن صمممممم ة 

الصممبح يمم ذن امما أذانممانهلل فممماألذان األول ممماهري الفقهمماء مممن اأالكيممة والشمممافعية 

يقولممون بكنممه  ممو  لممألذان األول أن يوقممع قبمم  أن  -يف أصممح األوجممه-وابنابلممة 

عمىل أن أذان  -وهنماك روايمة عنمد ابنابلمة–يدخ  وق  الفجرهلل ولكمن األمنماف 

    أن يقع امن الوق . -األذان األول–الصبح 

إن بمم   يمم ذن بليمم  فكلمموا وارشبمموا »: واةمهممور يسممتدلون بقممول النبممي  

أذان ب ل يقع قبم  دخمول الوقم هلل لكمن  هلل فدل عىل أن«متى ي ذن ابن أم مكتوم

اختلفمممموا متممممى يكممممون هممممذا الوقمممم هلل فمممماةمهور يقولممممون أنممممه يف العلمممم  ومنتصمممم  

 اللي هلل واأالكية يقولون أنه يف سدس اللي .
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ا  الذي نسمتفيده ممن همذا الكم م عمىل أن األذان رشعمه: أن  الرشو األولف ذإل

هممممذا الرشممممو األول يف يكممممون بعممممد دخممممول الوقمممم  إ  األذان األول مممممن الفجممممرهلل 

 األذان.

يف األذان هممو: أن يسمملم مممن اللحممن؛ ألنممه إذا وقممع فيممه اللحممن  الرشممو العمماين

 فقد غري املعنىهلل وإذا غري املعنى سقط املقصود منه.

ليممما؛ ألنمممه إذا فرقمممه بوقممم  يسمممريهلل أو فرقمممه واألممممر العالممم  : همممو أن يكمممون متوا

كمممم  األذان فيقولمممون: بفعمم  خمممارج عمممن األذان كمممكن  لمممس يككمم  ويرشمممب ثمممم ي

 هذا مب   ألذانههلل و بد أن يستكنفه من جديدهلل هذه بالنسبة لرشوو األذان.

هلل صمممممفة )وينبغممممي أن يكممممون املمممم ذن أمينمممما(أممممما املمممم ذن فقممممد قممممال املصممممن : 

عنمممدما ي لقهممما الفقهممماء يعنمممي: ممممن بممماب ا ستحسمممانهلل ولممميس ممممن بممماب  "ينبغمممي"

ء مممن الوجمموب وهممو: اتفقمموا عممىل الوجموبهلل وإ  الرشممو الممذي اتفممق عليممه الفقهما

أن املمممم ذن  بممممد أن يكمممممون مسممممل هلل و بممممد أن يكمممممون عمممماق هلل اممممذا اتفقممممموا إذا أذن 

 املجنونهلل أو أذن الكافرهلل أنه   يعتد بكذانههلل اإلس م والعق .

إ  األمنمماف  -وهممم األئمممة الممع  –وممماهري الفقهمماء يشممرتعون الذكوريممة 

–إذا أذنممم  املمممرأة عمممىل قمممول األئممممة المممع   فممم  م   يشمممرتعون الذكوريمممةهلل امممذا 

عممممىل أن أذا مممما باعمممم هلل ويرشممممع اسممممتحدا  أذان  -اأالكيممممة والشممممافعية وابنابلممممة

 آخر.
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أما عند األمنماف إذا أذنم  املمرأة فم ن األذان صمحيح وإن كمانوا   يقولمون  

إ  أن  -ارمممممرتاو الذكوريمممممة فممممم ن اةمهمممممور عمممممىل ارمممممرتاعه–بمممممههلل كمممممذلىل الصمممممبي 

 أذن ف نه يكره و  يل م باإلعادة مرة ثانية.الصبي إذا 

هلل ألن صمفة األمانمة همي ا()وينبغمي أن يكمون املم ذن أمينإلمفقال املصن  هنما: 

التممممي  نعممممه مممممن أن يقممممرتف مرمممممة مممممن حمممممارم اهلل التممممي هممممي األذان قبمممم  دخممممول 

 الوق .

 )املتن(

 وينبغي أن يكون امل ذن أمينا صيتا عاأا باألوقات.

 )الرشح(

األمانممممة هنمممما يقممممول الفقهمممماء: يف القممممديم كممممان ابممممن أم مكتمممموم وبمممم ل ارممممرتاو 

يصمممعد عمممىل السممم حهلل وإذا صمممعد عمممىل السممم ح اكمممن ت همممر لمممه عمممورات اةمممريانهلل 

يعني: عادة النسماء قمد يكونمون يف األسم حهلل فارمرتعوا األمانمة؛ ألن املم ذن إذا مل 

 يكن أمينا اكن أن يت لع إى عورات الناس.

رممي ان »أمما رأ  رجمم  يتبممع محامممة قممال:  ري أن النبممي اممذا دممد يف البخمما 

من يداوم عمىل تربيمة ابم م فهمو سماقط العدالمةهلل  -هلل اذا عند الفقهاء«يتبع ري انة

  تقبممم  رمممهادتههلل فعللممموا ذلمممىل قمممالوا: ألن ابممم م دائممم  يسمممكن يف السممم حهلل وممممن 

ي م  عمىل عمورات  هتم برتبيمة ابم م دائم  دمده يف السم حهلل فم  يكماد المو ممن أنمه

 الناسهلل فل  كان  فيه هذه الصفة أسق   عدالته و  تقب  رهادته.
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فلهمممذا ارممممرتو الفقهممماء هنمممما عممممىل أن املممم ذن أن يكممممون أمينممما كممممي   ين ممممر إى 

 عورات الناس.

 )املتن(

 وينبغي أن يكون امل ذن أمينا صيتا.

 )الرشح(

بمماألذان  صمميتا يعنممي: صممام  صمموتهلل يكممون صمموته جمموهري؛ قلنمما: العمم ة

 هو إع م الناس بدخول الوق هلل فلهذا يتخري فيه من كان صوته جوهريا.

 )املتن(

 عاأا باألوقات.

 )الرشح(

ألننا اررتعنا عمىل أن األذان  بمد أن يكمون داخم  الوقم هلل إ  أن العلمم هنما 

م الشخهمممهلل فممم ذا كمممان هنممماك ممممن اممم ه جممما هلل امممذا ابمممن أم  لممميس ممممن بممماب اإللممم ا

 -كممم  يف البخممماري–يسمممتعمله لمممألذان وكمممان رجممم  أعممممى  ي مكتممموم كمممان النبممم

 وكان   ي ذن متى يقال له: قد أصبح  أصبح .

ا العلممممم لمممميس رشعممممه علممممم الشممممخ هلل وإنمممم  العلممممم بمممماألذانهلل فمممم ذا كممممان   فمممم ذإل

ا جمممما  لممممه  الرجمممم    يعلممممم الوقمممم  لكممممن فيممممه مممممن ينبهممممه عممممىل دخممممول الوقمممم هلل فمممم ذإل

 األذان.

 )املتن(
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  .ويستح  أن ي ذن قائ

 )الرشح(

اآلن انتهمى املصممن  ممن ذكممر األممور التممي ينبغمي أن تكممون يف املم ذنهلل فجمماء 

)يسمتح  أن اآلن إى األمور التي يف مالة األذان كي  يكون متلمبس  ماهلل فقمال: 

هلل فم ن ممن أذن عمىل عهمد رسمول اهلل هلل واذا للسنة العابتة عمن النبمي يكون قائ (

 كان قائ هلل ومل يكن جالسا.

ن الفقهمماء يقولممون: اايىلممة يف املمم ذن ثمم  : إممما أن يكممون قممائ هلل وإممما أن إ  أ

يكممممممون جالسمممممماهلل وإممممممما أن يكممممممون مارمممممميا؛ ألن النممممممائم يلحممممممق باةممممممالس يف كونممممممه 

والتممي اتفممق عليهمما الفقهمماء أن يمم ذن وهممو  مممم جعاهلل والسممنة العابتممة عممن النبممي 

 قائم.

أنممممه فمممموت مقصممممود إذا أذن وهممممو جممممالس اتفقمممموا عممممىل أن أذانممممه صممممحيحهلل إ  

السنةهلل أما الذي أذن وهو مما  يقولمون: ين مر أما ابتمدأ األذان ومشمىهلل فم ذا كمان 

ا أذانمه   يصمح؛ ألنمه فموت بالكليمة   اية مشميه   يسممعها ممن ابتمدأ يف البدايمة فم ذإل

ابكمة ممن مرشموعية األذانهلل وإنم  ارمرتو القيمام ممن أجم  أن يوصم  األذان إى 

س ومل يوصله إى من هو أبعد فوت عليمه السمنة ولكمن كمان من هو أبعدهلل ف ذا جل

 أذانه صحيحا.

 )املتن(

.  ويستح  أن ي ذن قائ  مت هرا
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 )الرشح(

مت همممرا هنممما تشممممم  ال همممارة الكمممم   وتشمممم  ال هممممارة الصمممغر هلل بالنسممممبة 

لل همممممارة الكممممم   فممممم ن مممممماهري الفقهممممماء عمممممىل أن اةنممممم    ينبغمممممي لمممممه أن يممممم ذنهلل 

 نه إذا أذن صح أذانههلل و  يل م ب عادته مرة ثانية.وماهريهم يقولون أ

 :....  ال ال 

 هلل اةنممم    يمممدخ  املسمممجدهلل لكمممن ممممدثني أممممد اإلخممموة أنمممه كمممان  :الشممميخ

ا قمد  معتكفما يف املسمجد فقيم  لمه: أذنهلل فمكذن وبعمد ذلمىل تمذكر أنمه عمىل جنابمةهلل فم ذإل

كممن الفقهمماء تقممع بممكن يمم ذن اإلنسممان وهممو عممىل غممري وامموءهلل أو عممىل غممري عهممارةهلل ل

يقولون: يستح  أن يكون متواىلا واوءا صغرياهلل وواوءا كبرياهلل فم ذا خمال  

 وأذن عىل غري ذلىل فقد فوت السنةهلل لكن واوءه صحيح وثاب .

 :....  ال ال 

 بدون واوء  و هلل والكراهة فيه أخ  من الواوء األك . :الشيخ

 )املتن(

 ويستح  أن ي ذن قائ  مت هرا عىل مواع عال.

 ح()الرش

يعنمممي: مرشمممف عمممىل النممماس كمممي يسممممع األذانهلل ومتمممى  )عمممىل موامممع عمممال(

كممانوا إذا أرادوا أن ي ذنمموا صممعدوا  يتحقممق مقصممود األذان؛  ألن ممم ذين النبممي 

 عىل س ح بي  كان بجوار املسجد.



 ويالشيخ: أبو بكر سعدا                               (                            16رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

17 

 )املتن(

 ويستح  أن ي ذن قائ  مت هرا عىل مواع عال مستقب  القبلة.

 )الرشح(

كمم  ممن أذن عممىل عهممد رسمول اهلل فكممان مسممتقب  إى هلل ألن )مسمتقب  القبلممة(

القبلمممةهلل لكمممن إن خمممال هلل ويتصمممورون مسمممكلة: متمممى امممال  القبلمممةهلل يف عهمممد ي يمممد 

ف  ا أا ك  املرص أمدث  اأآذن وكانم  اأمآذن دائريمةهلل فكمان يم ذن وهمو يمدور 

فيها كمي يسمت يع أن يسممع اةهمات األربمعهلل فجماءت هنما همذه املسمكلة: هم   مو  

 ي ذن وهو يف غري القبلة؟  أن

همةهلل أمما إذا فعلممه و   : إن فعم  ذلمىل ممن أجم  اباجممة جما  ممن غمري كرا قمالوا

 توجد ماجة ف نه يكره لىل ذلىل؛ ألنه قد فوت السنةهلل ولكن أذانه صحيح.

 )املتن(

 ف ذا بلغ ابيعلة التف  يمينا ور   و  ي ي  قدميه.

 )الرشح(

ا هممذا يف صممفة املمم ذنهلل  بممد أن يمم ذن وهممو مسممتقب  القبلممةهلل إ  يف ابيعلممة  إذإل

ف نمه يشميح برأسمه هكمذاهلل يمنمة  -التي هي: مي عىل الص ةهلل ومي عمىل الفم ح-

ويرسممةهلل لكممن جسمممه وقدميممه  بممد أن يكممون مسممتقب  بممه القبلممةهلل وهممذا العابمم  يف 

"ورصت ألتبمممع فممماه هاهنممما صمممحيح البخممماري فممم ن الصمممحايب قمممال يف أذان بممم ل: 

 كان يدير رأسه.يعني:  وهاهنا"
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همم  يقممول: مممي عممىل  -أمما يقممول: مممي عممىل الصمم ة-عيمم  يف إدارتممه لرأسممه 

 الص ةهلل وينتهي  ا هنا أو يردها؟

فيهمما كيفيتممني: إممما أن يقممول: مممي عممىل الصمم ة ويرجممعهلل أو يقممول: مممي عممىل 

 الص ةهلل وينتهي  ا هناهلل فيها كيفيتني عند الفقهاء.

 )املتن(

مينممما ورممم   و  ي يممم  قدميمممه و عممم  أصمممبعيه يف فممم ذا بلمممغ ابيعلمممة التفممم  ي

 أذنيه.

 )الرشح(

؛ ألن همممممذا ممممممن بممممماب اسمممممتج ع الصممممموت؛ ألن )و عممممم  أصمممممبعيه يف أذنيمممممه( 

الرجمممم  إذا أغلممممق أذنيممممه كممممان صمممموته أقممممو ؛ ألنممممه هممممو   يسمممممعهلل فهممممذا مممممن بمممماب 

اسمتج ع الصموتهلل وجمماء يف ممدي  أيب حم ممورة أنمه كمان يفعمم  أذنيمه يف أصممابعههلل 

 هذه كلها من باب الرغائ هلل ف ذا مل يفع  ذلىل ف ن أذانه صحيح.لكن 

 :....  ال ال 

 إيهلل فقط من أج  إب غ الصوت. :الشيخ

 )املتن(

 و ع  أصبعيه يف أذنيه ويرتس  يف األذان.

 )الرشح(
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اآلن ن رنا إى مسكلة وهي: وجمود مكم  الصموتهلل فابيعلمة واةلموس ألن 

جود هذه األمور   يقتيضم  ما تفويم  السمنةهلل ك  ذلىل يستقيمهلل يقول الفقهاء: و

فكمان قمد كشم  عمن كتفمه  وهذا مستمد من الرم  يف ال مواف أما عماف النبمي 

وقمممال: رممممم اهلل اممممرل أراهمممم اليممموم منمممه قممموة؛ ألنمممه أممما دخممم  كمممان كفمممار قمممري  

: همممم  ء املسمممملمون قممممد  كممممتهم محممممى يعممممربهلل فممممالنبي  قممممال:  جالسممممنيهلل فقممممالوا

هلل اممذا يف ال ممواف يرممم  يعنممي:  ممري ث ثممة ويكشمم  عممن هلل فرم«أروهممم قمموة» لمموا

 كتفه كذلىل يف الع  .

هلل عيمم  "ممما بممال الرممم ؟"فعمممر بممن اخل مماب أمما مجمموا مجممة المموداع قممال: 

فاسمممتمررنا عليهممماهلل  اآلن مممما يوجمممد مرشمممكنيهلل فقمممال:  هلل همممي سمممنة فعلهممما النبمممي 

 قائمة لألجر. اذا السنة إذا فوت السب  الذي رشع  له ف  ا تعب  وتبقى

فلهممممذا الممممذي يمممم ذن وهممممو يسممممتعم  مكمممم  الصمممموتهلل كممممذلىل يممممرتم القيممممامهلل 

 ويرتم يف ابيعلتني أنه يدير وجهههلل وذلىل من باب املحاف ة عىل السنة.

 )املتن(

 ويرتس  يف األذان ويدر اإلقامة.

 )الرشح(

نممه : هممو اإلعالممةهلل اممذا األذان  بممد أن ي يمم  فيممههلل وبالنسممبة لإلقامممة ف الرتسمم 

يدرهلل اذا اإلعمراب يكمون يف اإلقاممةهلل والبنماء يكمون يف األذانهلل يف األذان يقمول: 

مي عمىل الصم ةهلل لكمن يف اإلقاممة يقمول: ممي عمىل الصم ةيهلل  بمد أن يعمرب؛ ألن 
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العممرب   تقمم  عممىل متحممرك و  تبممدأ بسمماكنهلل فمم ذا كممان يف اإلقامممة ف نممه  بممد أن 

   عىل ساكن.يعربهلل وإذا كان يف األذان  بد أن يق

السمممب  يف ذلمممىل نفسمممه همممو السمممب  يف: أممماذا اإلقاممممة واممممدة واألذان اثنمممني؛ 

ألن األذان همممو ممممن أجممم  إبممم غ النممماس المممذين همممم يف اخلمممارجهلل وممممن أجممم  إبممم غ 

البعيدهلل فلهذا يستح  فيمه اإلرسمالهلل ويسمتح  فيمه التعنيمة بخم ف اإلقاممةهلل ف نمه 

ة بالناس الذين همم يف املسمجدهلل فلهمذا يدر فيها ويقيمها مرة وامدة؛ أل ا لتص

 خف  يف اإلقامة وترس  يف األذان.

 )املتن(

 ويقول يف أذان الصبح بعد ابيعلة: الص ة خري من النوم مرتني.

 )الرشح(

هلل فمم ن األذان كلممه ثابمم  ومسممتقر عممىل هيىلممة وامممدة وهممذا ثابمم  عممن النبممي 

 الصممم ةهلل ممممي عمممىل ممممي عمممىل–إ  يف أذان الصمممبحهلل ف نمممه يممممي  بعمممد ابيعلتمممني 

: الصم ة خمري مممن النمومهلل وهمذه تكمون يف األذان العمماين المذي بعمد علمموع -الفم ح

 الفجر.

 :....  ال ال 

نحن قلنا بمكن األذان كمام  األصم  فيمه أنمه لميس بواجم هلل وأنمه سمنة  :الشيخ

م كممدةهلل فمم  كممان تابعمما لممه فهممو كممذلىلهلل لكممن   ينبغممي أن توجممد إذا كممان النمماس قممد 

   ء.تعودوا عىل
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مممع : إذا كممان يف املسممجد ممم ذنني ي ذنممون يف الفجممرهلل فمم ذا تعممود النمماس عممىل 

توجمممممد يف األذان األول أو العممممماينهلل  بمممممد أ  يغمممممري  "الصممممم ة خمممممري ممممممن النممممموم"أن 

 مكا ا كي   يوقع الناس يف الشبهة.

 )املتن(

 و  ي ذن قب  األوقات إ  اا.

 )الرشح(

أنه   ي ذن لص ة ممن الصملوات إ  األذان وهذه اةملة التي قدمناها عىل 

 األول يف ص ة الفجر.

 )املتن(

لقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "إن ب   ي ذن بلي  فكلوا وارشبوا 

 متى ي ذن ابن أم مكتوم".

 )الرشح(

هممذا ابممدي  الممذي قممدمناههلل وهممذه ميمم ة هممذا الكتمماب الممذي اخرتنمماههلل ف نممه   

 هلل أو دلي  من األدلة.بواب إ  يورد قول النبي يكاد الو باب من األ

ا   يغممركم أذان «إن بمم   يمم ذن بليمم  فكلمموا وارشبمموا » : فقممال النبممي  هلل إذإل

بمم ل ف نممه فقممط مممن بمماب التنبيممههلل لكممن إذا أذن ابممن أم مكتمموم ف بممد أن تكفمموا عممىل 

 ذلىلهلل وقد أبيح  الص ة.

 )املتن(
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يقممول لقممول رسممول اهلل صممىل اهلل  ويسممتح  ملممن سمممع املمم ذن أن يقممول كمم 

 . «إذا سمعتم النداء فقولوا مع  ما يقول»عليه وسلم: 

 )الرشح(

اآلن جماء للسممنة األخممرية التممي هممي بعممد األذانهلل إذا انتهممى األذان فسممن النبممي 

 .عىل أنه إذا قال األذان أنىل تقول معل  يقول امل ذنهلل هذه السنة األوى 

هلل وهمممذه يغفممم  عنهممما كعمممري ممممن عمممىل النبمممي  السمممنة العانيمممة: همممي أنمممىل تصمممي

النمممممماسهلل ف نممممممه إذا سمممممممع األذانهلل لممممممرد أن ينتهممممممي األذان يقممممممول:   رب هممممممذه 

هلل ف بمممد مممممن «وصمممملوا عممميي »يف الصمممحيح قمممال:  المممدعوة التاممممةهلل  هلل فممم ن النبممممي 

 .الص ةهلل ثم يذكر الذكر الوارد عن النبي 

 ذنهلل لكممن إ  يف قولممه: مممي فقممال املصممن : والسممنة أن يقممول مممعل  يقممول املمم

 عىل الص ةهلل مي عىل الف حهلل ف نه يقول:   مول و  قوة إ  باهلل.

كمم  ابممديعني ثابمم  يف الصممحيحنيهلل ابممدي  الممذي قالممه املصممن  هنمما وهممو: 

هلل وتوقمم  ابممدي هلل وهممذا «إذا أذن املمم ذن فقولمموا مممعل  يقممول»قممال:  أن النبممي 

:   مول "مي عىل الص ة"ا مل يق : وتقول يف أخذ به ابنابلةهلل اذا املصن  هن

 و  قوة إ  باهلل.

إ  يف  -وال يمادة مقبولمة–اةمهور يستدلون بابدي  اآلخر ألن فيه  يمادة 

قممول املمم ذن: مممي عممىل الصمم ةهلل مممي عممىل الفمم حهلل ف نممه يرشممع أن يقممول:   مممول 

 و  قوة إ  باهلل.
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ممممعل  –وعان للصممملوات اخلمسمممة عيممم  اآلن إذا قلنممما: األذان واإلقاممممة مرشممم

ف  ما ترشمع يف ممق اة عمةهلل ويف ممق الفمردهلل ويف ممق املقمميمهلل ويف  -قمال املصمن 

ا األذان واإلقاممة همي سمنن ممن سمنن الصم ةهلل فممن كمان مسمافرا  مق املسافرهلل ف ذإل

ينبغممممي لممممه أن يمممم ذن وأن يقمممميمهلل ومممممن كممممان يف بيتممممه و  يريممممد أن يممممكهب إى املسممممجدهلل 

 ي ذن وأن يقيم؛ ألن األذان واإلقامة سنة من سنن الص ة.يرشع يف مقه أن 

وبذلىل يكون املصمن  أكمم  همذا البمابهلل ويف همذا القمدر كفايمةهلل وصملوات 

 ريب وس مه. 

 


